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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαδικασία εγγραφής φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 5, του άρθρου 13 του Ν.4559/2018 «Οι προπτυχιακοί
φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου
υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι.
εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του
Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να
λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον
μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος
Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται
έως τις 15-09-2019 διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της
βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του
ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής
δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του προέδρου του Τμήματος,
ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του
Πανεπιστημίου».
Επιπλέον, προσοχή στην παράγραφο 6, του άρθρου13 «Οι φοιτητές που κατά την έναρξη
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να
ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.»
Δικαιολογητικά:
Κατάθεση (ηλεκτρονικά με email στο dtour@ionio.gr ή αυτοπροσώπως) αίτησης εγγραφής
(βλ. συν. υπόδειγμα) από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή στη Γραμματεία Τμήματος Τουρισμού
συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
β) Βεβαίωση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων από την
οποία θα πρέπει να προκύπτει: ότι ο φοιτητής έχει υποβάλλει αρχική αίτηση ένταξης στο
Τμήμα Τουρισμού, ότι έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και ότι δεν του έχει χορηγηθεί
βεβαίωση περάτωσης
γ) Βεβαίωση Σπουδών
δ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ότι το σύνολο των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται είναι αληθή και ακριβή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1)Η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα Τουρισμού και το εξάμηνο εγγραφής του θα εγκρίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

2)Η Πράξη Προέδρου σχετικά με «Αντιστοίχιση προγραμμάτων σπουδών και επιλογή μαθημάτων για
απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου
από αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του
πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» τελεί υπό αναθεώρηση κάθε φορά που έχει προηγουμένως αναθεωρηθεί
το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουρισμού.
3)Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται ολοκληρωμένα ως ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη και η
εγγραφή δεν θα πραγματοποιείται.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τουρισμού

